Verlofregeling
Bij het boeken van een vakantie dient u rekening te houden met het vakantierooster van de school. Er zijn
bijzondere omstandigheden waarbij uw kind recht heeft op verlof buiten de schoolvakanties. Verlofaanvragen
moeten ingediend worden bij de directeur. In onderstaand schema is te zien wanneer uw kind recht heeft op
bijzonder verlof. Als uw verzoek voor verlof niet specifiek in het schema vermeld staat kunt u contact opnemen
met de directeur voor
overleg. Het kan natuurlijk voorkomen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor het nodig is
een uitzondering te maken. Vraag verlof in ieder geval tijdig, minstens 2 weken van tevoren, aan. Bij twijfel of
onduidelijkheden kan de directeur gebruik maken van de mogelijkheid om te overleggen met de ambtenaar
van leerplichtzaken van de gemeente Druten. Ongeoorloofd verzuim melden wij bij de ambtenaar van
leerplichtzaken.
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Vakantieverlof buiten de vastgestelde schoolvakanties
Kinderen van 4 (graag tijdig doorgeven aan de leerkracht, aanvraag via de directeur is niet
nodig)
Kinderen van 5 jaar maximaal 5 uur per week
Maximaal 10 dagen per jaar als het vanwege het beroep van de ouders absoluut niet
mogelijk is om tijdens een van de schoolvakanties een gezinsvakantie te plannen. Er is een
werkgeversverklaring nodig als bewijs.
Vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een speciale aanbieding.
Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de vakanties weg te gaan (ook niet om een
huwelijksfeest/familiefeest bij te wonen)
Eerder vertrek of latere thuiskomst om verkeersdrukte te vermijden
Vakantie omdat andere kinderen in het gezin wel vrij zijn

Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden
Bijwonen huwelijk ouders, broers/zussen, neven/nichten, ooms/tantes
Bijwonen huwelijksjubileum ouders, broers/zussen, neven/nichten, ooms/tantes,
(over)grootouders
Overlijden ouders, broers/zussen, neven/nichten, ooms/tantes, (over)grootouders (graag
doorgeven aan de leerkracht, aanvraag via de directeur is niet nodig)
Familiebezoek in het buitenland
Een dagje uit (bijv. pretpark)

